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Procedury - Legenda
 

O ile Parlament nie zdecyduje inaczej, teksty rozpatrywane podczas obrad plenarnych zostaną poddane pod głosowanie w

następującej kolejności:
 

À = Terminy    ´ = Terminy, jeżeli wymagane    6 = Teksty dotychczas nieprzyjęte, ewentualnie terminy

1. Trzecie czytanie

- Zwykła procedura ustawodawcza («««III)
dla zatwierdzenia wspólnego projektu wymagana jest większość oddanych głosów

2. Zgoda

- Procedura zgody («««)
jeżeli traktaty wymagają większości ogólnej liczby posłów do Parlamentu dla przyjęcia lub odrzucenia decyzji w sprawie
udzielenia zgody

3. Drugie czytanie

- Zwykła procedura ustawodawcza («««II)
większość ogólnej liczby posłów do Parlamentu, aby odrzucić lub zmienić stanowisko Rady;
większość oddanych głosów, aby przyjąć stanowisko Rady

4. Regulamin Parlamentu Europejskiego

- Zmiany w Regulaminie
dla przyjęcia poprawek wymagana jest większość głosów członków Parlamentu
dla przyjęcia projektu decyzji wymagana jest większość oddanych głosów

5. Pierwsze czytanie

- Zwykła procedura ustawodawcza («««I)
dla uchwalenia lub wprowadzenia poprawek do  projektu legislacyjnego wymagana jest większość oddanych głosów
dla przyjęcia projektu rezolucji legislacyjnej wymagana jest większość oddanych głosów

6. Zgoda

- Procedura zgody («««)
jeżeli traktaty wymagają większości oddanych głosów dla przyjęcia lub odrzucenia decyzji w sprawie udzielenia zgody

7. Inne procedury

- Procedura konsultacji («)
dla zatwierdzenia lub wprowadzenia poprawek do projektu legislacyjnego wymagana jest większość oddanych głosów
dla przyjęcia projektu rezolucji legislacyjnej wymagana jest większość oddanych głosów

- Inne (oświadczenia, pytania ustne, sprawozdania sporządzane z własnej inicjatywy, uchylenie immunitetu)
dla przyjęcia projektu rezolucji lub decyzji wymagana jest większość oddanych głosów
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09:00      Ogłoszenie wyników

 

09:15 - 12:30     Debata

 

13:00 - 14:15     Pierwsza część głosowania
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09:00 Ogłoszenie wyników

09:15 - 12:30 Debata

13:00 - 14:15 Pierwsza część głosowania

16:45 Ogłoszenie wyników

17:30 - 18:45 Druga część głosowania

37 • Sytuacja w Unii

Oświadczenie przewodniczącej Komisji

[2020/2696(RSP)]

105 • Głosowania końcowe

29 À«««I - Zmiana decyzji nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności

Sprawozdanie: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

[COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)]

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

35 À«««I - Globalny system gromadzenia danych na temat zużycia paliwa olejowego przez statki

Sprawozdanie: Jutta Paulus (A9-0144/2020)

[COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)]

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

49 À« - Projekt decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej

Sprawozdanie: José Manuel Fernandes, Valerie Hayer (A9-0146/2020)

[10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)]

Komisja Budżetowa

23 À - Wdrażanie układu o stowarzyszeniu UE z Gruzją

Sprawozdanie: Sven Mikser (A9-0136/2020)

[2019/2200(INI)]

Komisja Spraw Zagranicznych

106 • Głosowanie nad poprawkami

107 • Juan Fernando López Aguilar (LIBE A9-0138/2020) – Stwierdzenie wyraźnego ryzyka poważnego
naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską zasady praworządności

108 • Projekt rezolucji – Strategiczne podejście do substancji farmaceutycznych w środowisku
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109 • Ciarán Cuffe (ITRE A9-0134/2020) – Maksymalizacja potencjału efektywności energetycznej
zasobów budowlanych UE

110 • Nathalie Colin-Oesterlé (ENVI A9-0142/2020) – Brak leków– jak poradzić sobie z narastającym
problemem

111 • Romeo Franz (LIBE A9-0147/2020) – Sprawozdanie z wdrażania krajowych strategii integracji
Romów: zwalczanie negatywnych postaw wobec osób pochodzenia romskiego w Europie

94 • Głosowania końcowe

60 À«««I - Homologacja typu pojazdów silnikowych (emisje zanieczyszczeń w warunkach rzeczywistych)

Sprawozdanie: Esther de Lange (A9-0139/2020)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w
odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5
i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów

[COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD)]

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

64 À«««I - Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

Sprawozdanie: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

[COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)]

Komisja Rozwoju Regionalnego

16 À - Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB

Sprawozdanie: Hannah Neumann (A9-0137/2020)

[2020/2003(INI)]

Komisja Spraw Zagranicznych

112 • Głosowanie nad poprawkami

113 • (TRAN) – Rozporządzenie ustanawiające środki na rzecz zrównoważonego rynku kolejowego w
związku z pandemią COVID-19

117 • Projekty rezolucji – Przygotowania do specjalnego posiedzenia Rady Europejskiej poświęconego
niebezpiecznej eskalacji napięcia we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego

118 • Projekty rezolucji – Sytuacja na Białorusi

119 • Projekty rezolucji – Sytuacja w Rosji, otrucie Aleksieja Nawalnego
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